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Vastine oikaisuvaatimukseen koskien Kukkilan kylän kiinteistön Tuulensuu RN:o 
2:17 myyntiä tarjouskilpailulla (Enonsaari) 
 
D/267/10.00.02.12/2014 
 
Perusteluosa Liekki ry on lähettänyt sähköpostitse tekniselle lautakunnalle 

5.9.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien lautakunnan päätöstä 
26.8.2014 § 131 myydä Kukkilan kylän kiinteistö Tuulensuu RN:o 
2:17 tarjouskilpailulla. 
 
Kaupunginhallitus on 16.6.2014 § 260 päättänyt kaupungin ns. 
myyntisalkkuun 2014 - 2017 sisällytettävistä kohteista ja samalla oi-
keutuksesta valmistella mainitun lomarakennuspaikan myyntiä. 
 
Kiinteistö Tuulensuu on aikoinaan toiminut mm. kaupungin kesäsiir-
tolana sekä ollut vuokralla eri tahoilla. Vuosien varrella rakennukset 
ovat käyttämättöminä päässeet huonoon kuntoon. Kohteen vuok-
raaminen majoituskäyttöön, esim. kesäleiriksi tai leirikouluksi, nykyi-
sessä kunnossa ei ole mahdollista turvallisuus- ja terveydellisyys-
syistä eikä kaupungin toimintatapojen mukaista mm. vahinkovastuu-
kysymysten takia. Kaupungin tavoitteiden mukaista ei ole myöskään 
lähteä kunnostamaan kiinteistöä, jolle ei ole osoitettu käyttötarvetta 
kaupungin omassa toiminnassa. Kaupunki on keskittänyt nuorisopal-
veluiden kesäleiri- ym. toiminnan Sysmän Isorannan – Naumin - Vä-
häniemen alueelle, minkä johdosta pienen Tuulensuun kiinteistön 
käyttö leiritoimintaan ei olisi enää taloudellista eikä muutoinkaan tar-
koituksenmukaista. Enonsaareen jäljelle jäävä kaupungin kiinteistö-
omaisuus riittää hyvin kysyntää vastaavasti palvelemaan kaupunki-
laisten virkistystarpeita saarella. Mikäli kaupunki myöhemmin katsoo, 
että sillä on tarvetta sijoittaa toimintaansa Enonsaareen, on se mah-
dollista toteuttaa kaupungin saaressa omistamien muiden rakennus-
ten ja alueiden yhteydessä. 
  
Kiinteistönvälittäjältä pyydetyn arvioinnin tarkoituksena ei ole ollut 
määrittää kiinteistön lopullista myyntihintaa vaan saada markkinoilla 
toimivan asiantuntijan näkemys kohteen käyvästä arvosta nykykun-
nossaan. Lautakunnan hyväksymä pohjahinta edustaa siis arviota 
kohteen käyvästä arvosta eikä suinkaan oikaisuvaatimuksessa mai-
nittua alihintaa. Pohjahinnalla ei myöskään rajoiteta hintatarjousten 
mahdollista kasvamista yli arvioidun käyvän arvon. 
  
Kohde on yleiskaavassa osoitettu yhteisöjen lomailukäyttöön, mutta 
kaupunkisuunnittelu on todennut kohteen soveltuvan myös yksityi-
seen käyttöön. Tarjouskilpailuun voivat siten osallistua niin yksityiset 
henkilöt kuin yhteisötkin tasavertaisesti.  
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Selostetun perusteella maankäyttö katsoo, että Liekki ry ei ole esit-
tänyt vastineessaan sellaisia perusteita, että teknisen lautakunnan 
päätöstä 26.8.2014 § 131 Kukkilan kylän kiinteistön Tuulensuu RN:o 
2:17 myymisestä tarjouskilpailulla tulisi muuttaa. 
 
Teknisen lautakunnan päätös myyntiehdoista on linjassa kaupungin 
strategian kanssa (C1: Toiminnan tuottavuutta parannetaan koko or-
ganisaatiossa). 
 
Asianosaisena:   
Liekki ry, Vanha Ahtialantie 93, 15300  LAHTI 
 

Liitteenä Oikaisuvaatimus 5.9.2014 Liekki ry 
 
Esittelijä 

 
Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen 

 
Päätösehdotus 

 
Tekninen lautakunta katsoo, että esitetyin perustein ei lautakunnan 
päätöstä 26.8.2014 § 131 kiinteistön Tuulensuu 2:17 myynnistä ole 
perusteltua muuttaa. 

 
Päätös  

 
Asian valmistelija / 
Lisätietojen antaja 
 

kaupungingeodeetti Juha Helminen, 050 387 8710 
toimitilajohtaja Mauri Koistinen, 050 658 62 
maankäyttöinsinööri Petri Solonen, 050 398 5396 
 

Toimenpiteet Ote Liekki ry 
 

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus 
 

 


